


Başlarken
Yenilikçi bir iş modelini sürdürülebilir kılmak, pazarda rekabetçi kalabilmek ve yüksek performanslı bir 
çalışma kültürü yaratmak için girişimlerin yeteneği bulmaya, onu organizasyona çekmeye ve elde tutmaya 
ihtiyacı vardır. Bununla ilgili alınan tüm aksiyonlar ise kritik önemdedir.

Peki, startuplar için yetenek ve yetenek kazanımı ne anlama geliyor? 
Yetenek kazanımı sürecinde hangi yolları izliyor ve nasıl stratejiler belirliyor?
Neleri önemsiyor? Neleri deneyimliyor?
Ne gibi uygulama ve programları hayata geçiriyor?

Figopara’nın Kurucu Ortağı & CEO’su Koray Bahar, Akinon'un İK Direktörü Tuğaçar Susin, Userspots'un 
Kurucusu Mustafa Dalcı ve Mutlubiev’in İK Direktörü Hilal Ataç Arıkan’ın katkılarıyla hazırladığımız bu 
çalışmada biz sorduk; onlar yeteneğe bakış açılarından, yetenek kazanımı sürecindeki stratejilerinden ve 
deneyimlerinden bahsettiler.

Fikir veren ve yol gösterici nitelikteki bu çalışmaya dahil olan her isme ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Küçük ya da büyük, değişim yaratma yolundaki her girişim için rehber olması dileğiyle...

Zeynep Mete
founder @ neotalent





İlişki kurma ve eleştirel akıl bence çok değerli iki yetkinlik. Ekip 
olarak bir organizma olarak çalışıyoruz, bu nedenle karşıdakini 
dinlemek ve kendini anlatabilmek çok değerli. Bunun yanında 
yaptığı işi, şirketi, ekibini sorgulayan ve sürekli bunu geliştirebilmek 
için aksiyon alan yeteneklerin girişimi ileriye götürmek için önemli 
olduğunu düşünüyorum. 

Startuplarda bir sürü farklı ekiple çalışman ve onları da 
motive etmen lazım. Örneğin, bir satışçı işinin bir 

noktasında bir yazılımcıdan bir şey isteyecek, 
istemek zorunda. O yazılımcı belki hep çok yoğun 
olacak, iki farklı çalışan profili ve belki çoğunlukla 
birbirlerini anlamayacaklar. İşe farklı noktalardan 
bakacaklar. İşte bu ilişkiyi yönetebilen profiller 
çok başarılı oluyor. Dolayısıyla içerideki farklı 
partileri yönetmek çok önemli. “Bunu nasıl 

söylersem o kişi motive olur ve iş yürür, birlikte 
nasıl o işi başarıya götürebiliriz?” diyen, karşıdaki 

kişinin bakış açısıyla bakıp aradaki o ilişkiyi inşa eden 
profiller öne çıkıyor. Bu iş empatisini kuramayan, 

iletişimi yönetemeyen insanlar da ya oyundan düşüyor ya 
motivasyonunu kaybediyor ya da duygusal olarak çökebiliyor. 

Senin tanımınla yetenek nedir, kimdir? 

K O R A Y  B A H A R
FİGOPARA, Co-Founder & CEO

İşini tutkuyla yapan, bunu yaparken kendine ve işine proaktif katkı 
sağlayan ve sorgulayan kişi bence yetenektir.

Başarma dürtüsü yüksek olan insanlar başarılı oluyor. Bir yere 
gelme arzusu olan insanlar daha motive oluyor ve yaptığı işe daha 
çok odaklanıyor. Şu zamana kadar çalıştığım ekiplere baktığımda 
hayatta hiç çabalamamış, çabalama ihtiyacı duymamış, 
zorlanmamış, ayakta kalmaya çalışmamış birileri olmadı. 
Kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, daha 
ileriye gitme arzusu olan herkes ise çok başarılı 
oldu. 

Bir startup için yetenek kazanımı 
neden önemlidir? 

Startup'ın en büyük değeri onu oluşturan 
yeteneklerdir. Bunun ötesinde her türlü fikir ve 
üretim yolda mutlaka değişecektir. Doğru 
yetenekler ile hızlı karar alabilir, hızlı pivot edebilir ve 
bunu yapmaktan keyif duyan bir kültür oluşturulabilir.

“Startup'ın
en büyük değeri
onu oluşturan
yeteneklerdir”

Şirketin için bir adayda aradığın en kritik
yetkinlikler nelerdir?



Yetenek kazanımı sürecinde
belirli stratejiniz var mı?

Kendimizi, hayalimizi doğru anlatmaya önem 
gösteriyoruz. Bizi bilen hayalimizi paylaşan 
kişileri ekibimize katmak için çaba sarf 
ediyoruz.

İletişim yetkinliği güçlü olan yetenekler bir şekilde sıyrılıyor. Çok 
başarılı satışçı olmasa da işini iyi yaptırabiliyor. Yanına çekebiliyor, 
destek alıyor, kendini geliştirebiliyor. Bu yetkinlikler kişide 
olmayınca şirket olarak ne kadar program yapsan, yeteneği 
geliştirmeye de çalışsan da bir yerde yetersiz kalıyor. İlişki yönetimi 
oradaki gizli sos aslında…

Bunların dışında işi sahiplenen, gücü kendinden alan, merak 
eden ve risk alabilen profiller de önemli. Her şeyi sorup, onay alıp 
yapan değil, karar alabilenler, inisiyatif alanlar ve risk alanlar 
farklılaşıyor. Bizim gibi girişimler ekibi görev tanımıyla yönetmiyor. 
Kilit rollerdeki herkes her şeye bir şekilde dahil oluyor, farklı 
sorumluluklar alıyor. Mesela belki finansçı ama satışa da bulaşıyor. 
Aslında şunu bekliyorum: Ekipteki herkes bir kurucu gibi 
umursasın, sorumluluk alsın. Genellikle o insanlarla bir şeyler 
yapabildim ve yapmaya da devam ediyorum.

Anahtar roller için uzun soluklu ilişkilerin önemli olduğunu 
düşüyorum. Tabii ki referanslar önemli ama diğer taraftan 
ekosistemde ve/veya müşteri tarafında vb. çok insan tanımanın, 
onlarla sohbet edebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. 
Buna vakit ayırıyorum. Her hafta hiç tanımadığım 3-5 kişiyle 
mutlaka görüşüyorum. Belki benimle tanışmak istediği için, belki 
bir fikri, belki bir şirketi olduğu için vs.… Birlikte çalıştığım 
ekiplerdeki kilit yeteneklerin önemli bir kısmı -onlar ve bizim için 
doğru zaman geldiğinde- aslında uzun soluklu ilişkiler/network ile 
kazandığımız kişiler.

Girişim ekosistemi, yeni fikirler duyduğum, yeni insanlarla 
tanıştığım, tecrübemi paylaştığım, onlardan beslendiğim bir yer ve 
bunları seviyorum. Üye olduğum topluluk ve derneklerde yer 
aldığım projeler var. Buralarda dinlediğimiz fikirler, belki henüz 

mock up aşamasında ürünler ve değerlendirdiğimiz girişimler 
de ekosistem için aslında bir yetenek kazanımı. 

İnanılmaz değerli profiller var, bambaşka bir nesil 
geliyor. 

“İşi sahiplenen,
gücü kendinden

alan, merak eden,
risk alabilen

profiller önemli”



Foriba'da Satış Direktörü’müzün, beraber çalışmaya 
başladığımızda ilk rolü Ürün Yönetimi idi. Müşterilerimize işi en 
doğru dille, doğru değerle anlatmak için aramıza katıldı. Kendisi 
müşterilere bizi en doğru anlatan, -müşteri tarafından geldiği için- 
müşterinin dertlerini ve sorunlarını çok iyi anlayan bir yetenekti. 
Geldiğimiz noktada Sovos'un Türkiye satışının tamamını yöneten 
kişi haline geldi ve şirketin cirosunun 20 M TL'den 100 M TL'ye 
çıkma sürecini yönetti.

Başka bir örnek daha verecek olursam; şu an Figopara’daki 
CTO’muz işin teknik tarafında olmasına rağmen bambaşka bir 
kariyer çizdi. Ürünün ilk fikir noktasından çıkış noktasına ve ürünün 
geliştirilmesine kadar her işin içinde yer aldı, çok fonksiyonlu 
çalıştı. 3 senedir bilfiil her şeyin içinde ve şirket için önemli bir 
değer. 

Açıkçası danışmanlık alıyoruz. Bununla birlikte networkümüzü 
fazlasıyla önemsiyor ve buradan gelen yetenekleri öncelikle ele 
alıyoruz. 

Bunların dışında yetenek kazanımı sürecimizi destekleyen, ek 
fayda sağlayan noktalar var. Biz, Figopara olarak, erken aşama bir 
girişimiz. Erken aşama bir girişimde işveren marka algısı biraz 
kurucu/kurucu ortak etrafında oluşuyor. 

Ekosistemde içinde bulunduğum, üye olduğum iş ve sosyal ağlar, 
topluluklar ve dernekler de şirkete yetenek kazandırmamızı 
sağlıyor. Şirketle ilgili pazarda bir farkındalık yaratıyor ve oluşan 
fırsatlarla ilgili ilgi uyandırıyor. Böylelikle “böyle bir şirket var, orada 
çalışmak isterim” diyen insanlar bize direkt ulaşabiliyor. Bu sayede 
de insanlar Figopara’yı duyuyor. 

Ek olarak, girişimcilik, teknoloji ve 
yatırımlar üzerine sohbet ettiğimiz 
Yollarda TV adında bir youtube 
kanalımız da var. Orada da aslında 
görünenin ötesinde bir taraftan 
sektördeki yetenekler için bir 
farkındalık yaratıyoruz. 

“Networkümüzü
fazlasıyla önemsiyor

ve buradan gelen
yetenekleri
öncelikle

ele alıyoruz”

Yetenek kazanımı sürecini nasıl yürütüyorsunuz,
hangi yöntemleri tercih ediyorsunuz?

Yetenek olarak gördüğün/işe aldığın bir çalışan şirkette 
ne kadar sürede nasıl bir değer yarattı? Örnek verir misin? 





Senin tanımınla yetenek nedir, kimdir? 

Bir startup için
yetenek kazanımı neden önemlidir?

Belli bir ölçeğe gelene ve süreçleri oturtana kadar insanın yarattığı 
fark startuplarda çok daha fazla. CCI, Apple, Google ya da herhangi 
bir x şirketinde yarattığı farktan çok daha fazlası çünkü bir 
startupın gerçekten daha çok çalışması, daha fazla alanda ve 
fonksiyonlar arası çalışması gerekiyor. O yüzden yetenekli bir insan 
alacağın zaman burada nicelikten çok nitelik devreye giriyor. 

Startupların yetenek kazanımı ya da işe alım hedeflerken şunu 
bilmeleri lazım: Bir role alınacak kişi sayısı sınırlı. Bu nedenle 
potansiyeli yüksek, şirkete bir şey katabilecek, sadece bu işi 
yaparım demeyecek, girişimci olacak, aynı zaman farklı işlere de 
girişecek, bu ekosistemde şirketin büyümesini sahiplenecek 
insanlar olması lazım. Startuplar için bu çok daha önemli çünkü 
sistemin olmadığı yerde insan farkı ortaya çıkıyor. Kurumsal ya da 
artık kurumsal bir yapıya oturmuş bir şirkete göre bir startupta 
herkesin kesinlikle çok daha fazla ve çok daha farklı iş yapması 
gerekiyor. 

T U Ğ A Ç A R  S U S İ N
AKİNON, Chief People Officer

Yetenekli çalışan ile çalışan arasındaki fark aslında yetenekli 
çalışanın tahmin edilebilir, ön görülebilir olması. Ne alacağını 
bildiğin, çıktısı hakkında tahmin yapabileceğin, nasıl davranacağı ve 
nasıl performans üreteceği ile ilgili sana daha fazla fikir veren kişiye 
yetenekli çalışan diyorum. Tabii bunları değerlendirmek için bir 
sistemin olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar iyi CV’lere 
yetenek diyorlar, ortada hakikaten bir değerlendirme metodu 
yoksa ben iyi CV’lere yetenek demiyorum. Kişinin, yeteneği idari 
işler yapmak olur, araba kullanmak olur, CEO’luk yapmak olur fark 
etmez. O spesifik iş için neye ihtiyacın olduğunu bildiğin sürece her 
çalışan yetenekli. Doğru pozisyona doğru 
insan diyoruz. Bu da doğru yetenek 
demek aslında. Çay vermek, 
insanlara bir ihtiyacın var mı diye 
sormak da bir yetenek. Biz onları 
hiç görmüyoruz ve sonra 
diyoruz ki çalışanlar için kahve 
bir problem oldu. İşte, orada 
birilerinin beklentisini başka 
bir insanın uzmanlığı ile 
karşılaman gerekiyor. 
Ekosistemdeki en büyük 
problem teknik insanlara 
yetenek dememiz, teknik olmayan 
destek fonksiyonlarını ise 
görmezden gelmemiz…

Adayın hata yapmaktan korkmuyor olması çok kritik. Hatasını 
anlatabilmesi, o hatadan öğrendiğini söyleyebilmesi bizim için 
önemli çünkü bizim gibi startuplar, bir şeyi 
mükemmelleştirmek için zamanı olmayan yapılar. Bir fikri 
hayata geçiren, deneyen, yanılan ve hatasından öğrenip daha 

iyisini yapmaya çalışan şirketler…

Müşteri yönetiminin de çok kritik olduğunu düşünüyorum. 
İçeride çok ciddi bir talep döngüsü var. Patronla, tepe yönetimle, 
yatırımcıyla, operasyonla çok yakın çalışıyorsun.

“Startuplar için 
yetenek çok daha 

önemli çünkü sistemin 
olmadığı yerde 

insan farkı 
ortaya çıkıyor”

Şirketin için bir adayda aradığın
en kritik yetkinlikler nelerdir? 



Bununla ilgili birkaç tane programımız var. Bir akademi projemiz 
var. Akinon’un kurucuları, Markafoni’yi kuran ekip. Markafoni ise 
Türkiye’deki ilk python akademisini kuran şirketti. Bunun çok 
çalıştığını bilen bir yönetim ekibiyle çalışıyorum. Burada iki temel 
aksiyonumuz var. 

1. Re:Coded diye bir STK ile çalışmaya başladık. Mükemmel bir iş 
yapıyorlar. Habitatından memnun olmayan, orada gelecek 
görmeyen kişileri yazılımcı olarak yetiştiriyorlar. 

2. 4 üniversite (Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Bilgi ve Boğaziçi) ile 
bir projemiz var. Bu, kariyer günleri, online seminer düzenlemek 
gibi değil; müfredatın içine girdiğimiz, çalışanlarımızın eğitmen 
olduğu, çalışanlara da alternatif bir kariyer sağlayabildiğimiz bir 
proje. Davranışlarını gözlemleyebildiğimiz potansiyel çalışanların 
olduğu bir ortamdan işe alım yapmak istiyoruz.

Bunun dışında yaptığımız her orta/üst seviye işe alımın arkasından 
o kişinin ekibine mutlaka yeni mezun ya da az deneyimli birini 
alacağız diye kendimize bir şart koyduk. Daha az tecrübeli ve/veya 
yeni mezun onlardan beslensin, iş yapmayı da öğrensin… 

İhtiyacımız olmasa dahi alıyoruz. 

 Arada farklı katmanlar olmadığı için herkes aslında bir grup 
halinde çalışıyor. Aynı anda patronun, müşterinin ve kendi talebini 
karşı tarafa iletmek, karşı tarafın talebini almak ve bunu sıkı teslim 
tarihleri ve ekstra yükle yapabilmek ciddi yönetim becerisi 
gerektiriyor. Bu yüzden adayın bunu hayatında hiç yapmasa da 
yapmak istemesi ve bundan çekinmemesi çok önemli. 

Son olarak kişinin süreç değil sonuç odaklı olması -en azından 
belli ölçüde büyüyene kadar- gerçekten önemli. Kişinin mucit 
olmasını, bir icat çıkarmasını bekliyoruz. İşleri yaparken aynı anda 
o kadar fikre ihtiyacımız var ki… Çok fazla beyin çok fazla ses 
demek, o da bizim işimize yarıyor. Bundan beslenen bir 
ekosistemiz. Parmak kaldıran, bayrak kaldıran, “bu böyle 
olmamalı”, “acaba böyle mi olsa?” diyen insanların startuplarda 
değeri çok fazla. Özetle bizim bir adayda baktığımız 3 temel şey: 
1. Hata yapmaktan korkmasın, 2. Sorumluluk alabilsin, içerideki 
farklı partileri ve müşteriyi yönetebilsin, 3. Mucit olsun, fikir 
üretsin.

Yetenek kazanımı sürecinde belirli stratejiniz var mı?
Bahseder misin?

Özellikle teknik rollerdeki adaylar, herhangi bir ülkeyle 
artık uzaktan çalışır hale geldiği için ve agresif 
euro/dolar maaşları devreye girdiği için 
önümüzdeki dönemde Türk şirketlerinin 
oldukça zorlanacağını düşünüyorum. Belirli 
ölçüde yetkin insan kaynağını kaybediyoruz. 
Ya yurtdışında yaşıyorlar ya da yurtdışıyla 
çalışıyorlar. Bu da strateji olarak bizim alt 
yapıya yönelmemizi sağlayacak. Artık 
üniversite mezunlarına daha fazla yatırım 
yapmamızı, çekirdekten insan yetiştirmemizi ve 
Akinon insanları oluşturmamızı sağlayacak. 

“Kişi hata
yapmaktan
korkmasın, 
sorumluluk
alabilsin, 

fikir üretsin”

Adayla önce İK mülâkatı yapıyoruz. 
Belirlediğimiz davranışlara ilişkin soru 
setlerimiz var. Adayın cevaplarını mutlaka bir 
olayla örneklendirmesini beklediğimiz ve 
referans kontrolünde verdiği örnekler 
üzerinden teyit sağladığımız bir döngümüz 
var. 

Yetenek kazanımı sürecini nasıl 
yürütüyorsunuz, hangi yöntemleri 
tercih ediyorsunuz?



Belirlediğimiz kriterlere göre bir puanlama sistemi yapıyoruz. Aday 
bize ne kadar uygun onu çıkartıyoruz. Mülâkatlarımız çok 
soru-cevap şeklinde değil, sohbet şeklinde, adayı hikâye anlatmak 
için yönlendirdiğimiz, biraz kendi hikayesini anlatmasını 
beklediğimiz, küçük adreslemeler yaptığımız bir tarzda ilerler. 

İK mülâkatından sonra adayı direkt işe alımı yapacak yönetici ile 
değil; o fonksiyon için görüşme yapabilecek, takımdan bağımsız bir 
grupla görüştürüyoruz. Oradaki temel amacımız adaya teknik 
kapasitemiz hakkında bilgi verebilmek. 3. aşamada role göre bir 
“challenge” gönderiyoruz. Bu, teknik olmayan rollerimizde biraz 
daha az olsa da neredeyse tüm rollerimiz için var. Son görüşme, 
yönetici ile sohbet şeklinde oluyor. Bu aşamadan dönen aday 
olmuyor diyebiliriz. 

Çok özel ve efor kaybetmek istemediğimiz roller için nadiren 
danışmanlıktan faydalanıyoruz. İç referanslardan çok 
faydalanıyoruz. İçeride, çalışanların arkadaşlarını tavsiye ettikleri 
ve yerleştirme olduğunda kazandıkları bir sistemimiz var. Bu, hızlı 
işe alım yapmamızı sağladı. Monitör ettiğimiz adaylardan teklife 
dönen aday oranımız %24'lerde iken, iç referans ile bu oran %40’ın 
üzerinde. 

Çalışanlar, doğru insanı önermekte çok 
becerikliler çünkü içeriyi biliyorlar. 
Onun dışında içinde bulunduğumuz 
iş ağının yaptığı faaliyetlerin içinde 
olabildiğince yer almaya çalışıyoruz. 
Çünkü teknoloji fonksiyonu için işe 
alım artık yeteneğin olduğu 
“topluluk ağları ve sosyal ağlar” 
üzerinden ilerliyor. Gerçekten 
teknik “influencer”lar var ve onları işe 
alırsan arkasından çok ciddi bir grubu 
işe getiriyor. 

Şu an Ürün Direktörü olarak çalışan arkadaşımız, daha önce 
çalıştığım şirketlerden birinde işe aldığım arkadaşlardan biriydi. 
Buraya gelmesini çok istedim. 

Yetenek diye gördüğünüz kişi ile startup arasındaki ilişki biraz daha 
duygusal oluyor. Şirketin ilk fatura kesmesine, ilk kez 100 kişiyi 
geçmesine, ekip kurmasına ve yönetimine tanık oluyor. İşte bu 
ilk’ler ve en’ler kişide inanılmaz bir bağlılık yaratıyor, sahiplenme 
duygusunu artırıyor. 

Akinon kendini daha önce perakende projeleri yapan bir servis 
şirketi olarak konumlandırıyordu. Ama önümüzdeki dönemde 
ürün şirketine dönüşmek istiyordu. Bahsettiğim kişiyi buraya 
getirdik ve böyle ciddi bir sorumluluk verdik. Tolga’nın (CEO) ona 
“biz perakende şirketlerine entegrasyon anlamında Türkiye’nin en 
büyüğü olduk, dünyada ilk 5’te olacağız” demesini o kadar 
sahiplendi ki… Biz ona şunu yap, bunu istiyoruz demedik. Geldiği 
gibi 40 kişiyle 1-1 görüşmeler yaptı. Sadece Tolga’dan 
dinledikleriyle tüm ürün yol haritasını 2 hafta içinde kendi başına 

çıkarmıştı. Bu sırada yeni bebeği oldu, uykusuz da kalsa 
beklenenin çok ötesinde çalıştı; çünkü başarıyı sahiplendi. 

Sonuç üretebilen bir çalışanı bağlı hale getirince bu, şirket 
için ciddi bir konfor alanı yaratıyor. Böyle bir çalışan, x 
zamanda başka birinin geldiği noktanın bir anda çok 
ötesine gidebiliyor. 

Şu an ürün tarafında ne yaptığımızı bildiğimiz, bir ürün yol 
haritası komisyonumuzun olduğu, artık takımlarımızın belli 

olduğu bir noktadayız. Bu arkadaşımız, kimse söylemeden 
kendi dünyasını kurdu ve çok da güzel çalıştırıyor. 

“Çalışanlar, 
doğru insanı
önermekte

çok becerikliler 
çünkü içeriyi
biliyorlar.”

Yetenek olarak gördüğün/işe aldığın bir çalışan şirkette 
ne kadar sürede nasıl bir değer yarattı? Örnek verir misin? 





Girişimler bir servis veya ürün de sunsalar, 
müşterilerine sundukları değer önermeleriyle 
ayakta kalırlar ve büyürler. Bu değer önerisi o 
girişim eğer servis işindeyse tamamen 
insandır.  Ürün şirketlerinde de müşterilerin 
hayatını kolaylaştıracak ürünü ve teknolojiyi 
de üreten insanlardır. Her ne iş yapıyorsak 
yapalım insan/yetenek bizler için 
organizasyonların katma değeri en yüksek 
yapı taşlarıdır.

Senin tanımınla yetenek nedir, kimdir? 

M U S T A F A  D A L C I
USERSPOTS, Founder

Yetenek benim için karakter, yetkinlik ve yeni şeyler yaratma 
motivasyonunun birleşimidir.

Ekip olarak daha çok işimizi yapmaya, daha az işimizi parlatmaya 
odaklıyız. İşin özüyle daha çok ilgileniyoruz. Doğru iş üreten, 
doğrusuna inandığı işi yapmaya çalışan insanlar bizim için yetenek, 
böyle insanları aramıza dahil ediyoruz. Kendimizi iş 
arkadaşlarımızla ilgili hem temsil etme noktasında hem de işin 
özüne odaklanacağını bilme anlamında rahat hissetmek istiyoruz. 

Şirketin için bir adayda aradığın
en kritik yetkinlikler nelerdir? 

Userspots bir tasarım şirketi olduğu için şu özellikler daha ön 
plana çıkmaktadır.

Empati: Tasarım süreci anlama ile başlar. Hedef kitleyi anlamak 
için hedef kitlenin davranışlarına empati ile yaklaşılmalıdır.

Örüntü Yakalama: Tasarım, hedef kitle ile yapılan araştırmalardan 
çıkan verilerdeki örüntüleri doğru yakalama ve bunları tasarım 
kararına dönüştürmenin hayati olduğu bir disiplindir.

İletişim: Üretim sürecinde hedef kitle ve takım arkadaşları ile; 
tasarımın sürecinin önemli bir kısmında da müşteri ile iyi 

iletişim kurmak çok önemlidir.

Yenilik Arayışı: İnsanoğlunu bugüne kadar var 
eden temel motivasyonlardan birisi de yeni 
şeyler üretme istediğidir. Tasarım sürecinde de 
bu arayış motivasyonuna sahip olmak son 
derece önemlidir.

“Yetenek;
karakter, yetkinlik ve 
yeni şeyler yaratma

motivasyonunun
birleşimidir.”

Bir startup için
yetenek kazanımı neden önemlidir?



Bir de bir topluluk oluşturmak istiyoruz. Eğitim mezunları diye bir 
bölüm oluşturacağız. Mezunlara nasıl iş imkânı sunarız, onları 
hangi ilanlara yönlendirebiliriz gibi… Bunları içeride sunuyor 
olacağız. Eğitimler üzerinden bir ekosistem yaratma planımız var. 
Amacımız ekosistemi beslemek ve kendi bünyemize insanlar 
katmak. Bu zamana kadar bu amaç doğrultusunda hep hareket 
ettik. Şu an birçok kurumsal yapı içinde bizim yetiştirdiğimiz 
arkadaşlar var.

Ayrıca Kadir Has Üniversitesi ile yaptığımız bir yüksek lisans 
programımız var: Kullanıcı Deneyimi Yüksek Lisans Programı. Bu, 

öğrencilerin de katılabildiği ama daha çok profesyonellere 
yönelik bir program. Bu ortak programda akademik 

sorumluluk ve içerikler Kadir Has Üniversitesi’nde, 
diğer taraftan eğitmenleri biz belirliyoruz. Ben de 
eğitmen olarak iki tane stüdyo dersi veriyorum. 
Bununla birlikte Userspots olarak program için 
markalarla iş birliğini artıran taraftayız. Şirketler 
oraya proje veriyor, öğrenciler de o projeleri 
yapıyor. 

Yetenek kazanımı sürecinde belirli stratejiniz var mı?
Bahseder misin?

Bu süreç içinde daha fazla yetenek ile tanışmamızı sağlayacak 
etkinlik ve programları yıllardır uyguluyoruz.

Her yıl 20 yeni mezun veya 4. Sınıf öğrencisi tasarımcıyı yoğun bir 
seçim programından sonra 5 haftalık UX Camp adını verdiğimiz 
programa dahil ediyoruz. Bunun yanında herkesin ücretsiz 
katılabileceği Junior UX Designer adında bir programımız var. 
Burada tasarımcı adaylarının Userspots mentörleriyle birlikte vaka 
çalışmaları yapmalarını sağlıyoruz.

Userspots olarak aktif içerik üretip bu içerikleri web 
sitemizde bulunan “Userspots Space” bölümünde 
tasarımcı adaylarıyla paylaşıyoruz.

Burada hem kendi ekibimizden bilgiler 
paylaşıyoruz hem de her ay bir konuyu 
derinlemesine ele alıyoruz. Bu ayki konu 
UX kariyer yolculuğu… Bir önceki ay 
tasarım şirketlerinin kullandığı araçlarla 
ilgili bir çalışma yapmıştık. Yetenek 
kazanımı için genç arkadaşlarımızın ilgisini 
çekecek konular üzerinden aylık içerikler 
oluşturuyoruz. İçerik türünün hedef kitlesi 
aslında hem eğitimlerimize hem de kariyer 
sayfamıza gelen arkadaşlarımız…

Bir tasarımcı adayının ihtiyacı olan birçok konuda eğitimler 
açtık. Kullanıcı deneyimi, ara yüz tasarımı eğitimi, tasarım odaklı 
düşünme eğitimi gibi… Şimdi tasarımcılar için veri nasıl 
görselleştirilir, nasıl analiz edilir konulu bir eğitim açıyoruz. Bu gibi 
eğitimler tasarımcı olma yolculuğunda bizim akademiyi öne 
çıkarıyor. 

“Eğitimler 
üzerinden bir 

ekosistem yaratma 
planımız var. ”



İçerde İK operasyonlarından sorumlu bir arkadaşımız var. Bazı 
operasyonları yürütmek adına bir HRtech ürünü kullanıyoruz. 
Ayrıca tecrübeli kişileri tercih ettiğimiz rollerin işe alımı için 
danışmanlık alıyoruz.

Userspots’un tasarımcı adaylarından oluşan büyük bir networkü 
var. Onları da eğitimlerimizle sürekli sürecin içine dahil etmeye 
çalışıyoruz. İşveren markası adına yaptığımız faaliyetlerin bir kısmı 
aslında pazarlama faaliyetleri. Dolayısıyla yetenek kazanımında 
pazarlama fonksiyonunun da rolü var. Pazarlama ekibi işveren 
markası çalışmalarını çeşitli kanallar üzerine odaklıyor. Mesela 
Instagram bunlardan bir tanesi ve tamamen yeni yetenek çekmek 
için kullandığımız bir kanal. Orada daha farklı bir dildeyiz, daha 
farklı bir görsel anlatım kullanıyoruz. Yetenek kazanımında genç 
tasarımcılara ulaşmak ve eğitimler için daha çok Instagram’ı 
kullanıyoruz. LinkedIn’de ise insan kaynakları odağından daha 
fazla B2B hizmet satışı odağında aktifiz. 

Kariyer sayfamızı “öğrenci, yeni mezun ve profesyonel” olarak 
3’e böldük. UX Camp Programına da daha önce 
sadece öğrenci ve yeni mezun alıyorduk. Şimdi ise 
öğrenci, yeni mezun ve kariyer değiştirenler diye 
3 grup yaptık. Sektörde deneyimli tasarımcı 
olup farklı bir alana geçmek isteyenler 
olabiliyor. 

Öğrenci ve yeni mezunlar için kamp ya da 
Junior UX design programları bizim 
alacağımız kişiyi tanımamız için çok fazla veri 
sağlıyor.

Junior UX Designer programımızla işe dahil olan arkadaşımız ilk 
haftasında bir bankanın konkuru için bir tasarım yaptı. O konkuru 
kazanmamızı sağlayarak çok hızlı bir şekilde değer yaratmıştı. 

Şirket olarak farklı startup programlarına da destek oluyoruz. 
Mesela UX konusunda mentorlük verdik. Programdan mezun olan 
bir arkadaşımız bir girişim için bir projeyi çok güzel tasarladı. Bu 
gibi inisiyatifler onların kariyer gelişimi için de güzel çünkü müşteri 
olarak büyük bir şirketle zorluk yaşamadan önce bir girişim ile 

çalışmak onlar açısından da faydalı oluyor. 

Yeni giren arkadaşların bir yıl içinde sosyal girişim ya da 
STK’lar için probono bir iş yapmalarını da sağlıyoruz. 

En son geçen yıl Nesin Vakfı’nın web sitesini yaptık, 
Given adında bir sosyal girişimin web ara yüzünü 
tasarladık. 

Oradan sonra doğrudan Tasarım Direktörümüz ve aynı zamanda 
ortağımız Eren ile görüştürüyoruz. Eğer dışarıdan profesyonel bir 
arkadaşımız dahil oluyorsa önce İK’nın bir ön görüşmesi oluyor, 
sonra bir vaka çalışması veriyoruz ve çalışmayı değerlendirme 
toplantısı yapıyoruz. Son olarak 3 ortaktan 2’sinin mutlaka olduğu 
bir görüşme organize ediyoruz. 

“Yetenek 
kazanımında 
pazarlama 

fonksiyonunun da 
rolü var”

Yetenek kazanımı sürecini nasıl yürütüyorsunuz,
hangi yöntemleri tercih ediyorsunuz?

Yetenek olarak gördüğün/işe aldığın bir çalışan şirkette 
ne kadar sürede nasıl bir değer yarattı? Örnek verir misin? 





Senin tanımınla yetenek nedir, kimdir? 

H İ L A L  A T A Ç
MUTLUBİEV, Head of HR

Yetenek benim için özgünlük demektir. Özgün bir biçimde 
düşünmek, anlamak, harekete geçmek ve araştırmaktır. Yetenek 
kavramını bir bütün olarak düşünmemiz gerekir. Hem dışarıdaki 
potansiyel adaylar hem de içeride var olan çalışanlarımızdır hatta 
ayrılan arkadaşlarımız bile bizim yetenek havuzumuzu oluşturur. 

Şirketin için bir adayda aradığın
en kritik yetkinlikler nelerdir? 

Bir startup için
yetenek kazanımı neden önemlidir?

Her pozisyon için farklı yetkinliklere bakıyorum ancak bütünsel 
olarak tüm adaylarda olması gereken Esneklik & Değişime Açıklık, 
Pozitif Tutum& İç Motivasyon, Analitik Düşünme ve Çözüm Odaklılık. 

Esneklik & Değişime Açıklık bizim için olmazsa olmaz bir yetkinlik 
ve bence tüm startuplar için kritik. Bizler tüm süreçleri yazılı, 
prosedürleri belli olan ve onların dışına asla çıkılmayan kurumsal 
şirketler değiliz. Bu ekosistemde hepimizin hızlı karar alması, 
kararları hayata geçirmesi, bazen o kararların üstünü çizip yeni 
stratejiler, projeler geliştirmesi gereken durumlar oluyor ve bunlar 
oldukça sık yaşanıyor. Bazen bilmediğimiz süreçleri işin içinde 
öğreniyoruz. Yanlış yapabiliyoruz ve hemen aksiyon alıp ne 
yapmamız gerektiğini görüyoruz. Bu esneklik kişide yoksa ya da 
daha stabil süreçlerden keyif alıyorsa bizim için doğru kişi 

olmuyor. Daha doğrusu bizde mutlu olamıyor diyelim.  :)

Pozitif Tutum & İç Motivasyon şirket kültürümüz için 
oldukça önemli. Baktığımızda startupların 30-40 

yıllık geçmişleri yok, hepimiz kültürümüzü yeni 
oturtmaya çalışıyoruz, yeni yaratıyoruz. Bazen 
hata yapabiliyoruz ama biliyoruz ki hepimizin 
derdi şirketlerimizin daha iyi yerlere gelmesi, iyi 
yatırımlar almak, globale açılmak, yeni ürünler 
geliştirmek... Bu hataları yaparken, yeni süreçler 

kurgularken ve zor dönemlerden geçerken tüm 
çalışanların pozitif tutumda olması önemli. Buna 

sahip olan ve gerçekten inanan ekip arkadaşlarınız 
olduğu sürece şirket her zorluğun üstesinden gelir. 

Teknoloji şirketiyiz ve analitik düşünme kritik 
yetkinliklerimizden. Hepimiz gün içinde sorunlarla karşılaşıyoruz 
ve bunları yaşarken nasıl davrandığımız, nasıl bir yol izlediğimiz çok 
önemli. 

Startupların hedefleri ile yetenek kazanımı 
birbirine paralel gider. Startuplar hedeflerini 
belirler, yol haritasını çizer, sonrasında 
büyümek, kârlı bir hale gelmek ve sonunda 
exit yapabilmek için aşama aşama ilerler. 

Bu yol haritasında tüm startuplar için geçerli 
olan şey “insan”dır ve insan her şeyden önce 
gelir, ürün dahil :). İçeride yetenek olmadan o 
projenin, ürününün tutması, gelişmesi, ilerlemesi 
mümkün değildir, ne kadar iyi olsa dahi. Şirketlerin varlık sebebi 
kâr elde etmek, fayda ve değer sağlamak, hizmet etmek, başarılı 
olmak olabilir. Tüm bunları gerçekleştirecek tek varlık insan 
sermayesi, yeteneğidir. 

“Yetenek
benim için
özgünlük
demektir.”



Önceliğimiz mutlu ve şirketine inanan, güvenen 
çalışanlar. Bunu sağlamadan başarılı olmamız 

mümkün değil. Bu yüzden gelişim alanlarımız, 
ihtiyaçlarımız neler, neleri çok iyi yapıyoruz, 
nerelerde eksiklerimiz var düzenli olarak 
sorguluyoruz ve buna dair projeler 
geliştiriyoruz. 

Bu sene Teknoloji, Pazarlama ve Büyüme & 
Genişleme ekiplerimiz için Stajyer Yetiştirme 

Programı başlattık. Üniversitelerin 3 ya da 4. 
sınıfında okuyan arkadaşlarımızla uzun bir 

yolculuğa çıktık. Amacımız hem öğretip hem de 
projelerde aktif olarak sorumluluk vererek gelişimini 

sağlamak. Bu program bizim için çok kıymetli çünkü aidiyet ve 
bağlılık bu arkadaşlarda her zaman daha fazla oluyor. Çünkü insan 
her gün yeni bir şey öğrendiği, sürekli geliştiği, destek aldığı ve 
yanında her zaman ekibinin olduğunu bildiği bir yerden ayrılmıyor.

Mutlubiev, global adıyla Cleanzy Türkiye dışında İngiltere, İspanya 
ve İtalya’da da faaliyet gösteriyor. Müşteri İlişkileri departmanımız 
bu ülkelerdeki operasyonlar için Türkiye’den yönetiliyor. Anadil 
seviyesinde dil bilgisi istediğimiz için bu departmanlara aday 
bulmak bazen birçok pozisyondan daha zor olabiliyor. Bunun için 
de üniversitelerin dil-tarih fakülteleri ile irtibata geçip mezun 
derneklerine ulaşıyoruz. 

Sorunu araştırmak, nereden kaynaklandığını 
bulmak, bulamasak bile farklı fikirler üretiyor 
olmak, kimden yardım isteyeceğini bilmek, 
sorunu anlatabilmek, aksiyon alabilmek bu 
yetkinliğin içinde yer alıyor. 

Çözüm odaklı olma da aslında analitik 
düşünme ile iç içe geçiyor. Zor durumlarda 
sergilediğimiz tavır, stresimizi nasıl kontrol 
ettiğimiz, olaylara nasıl yaklaştığımız çok 
önemli. Bunu küçük bir örnek ile anlatmak 
isterim. Global ve çok bilinen bir şirket mühendis 
alımı yapacak. Bir aday ile görüşüyor eğitimi, 
deneyimleri ve birçok yetkinliği mükemmel, gayet 
olumlu bir aday. En son işe alımcı adaya “açılması imkânsız 
olduğu önceden belli olan pencereyi göstererek, “şu pencereyi 
açabilir misiniz?” diye soruyor. Mühendis, hiç yerinden 
kıpırdamadan, şöyle bir bakıyor ve “bu pencere açılmaz” diyor ve 
mülâkatı kaybediyor. Başka bir aday geliyor yine benzer bir durum. 
En son bir aday geliyor ve soruyu duyar duymaz kalkıyor, ceketini 
çıkarıyor ve pencereyi açmak için elinden gelen tüm çabayı sarf 
ediyor. En sonunda bu pencerenin açılması bu nedenlerden 
imkânsız ama elimde şu aletler olsa açabilirim diyor. Sorunlara 
çözüm odaklı yaklaşan yetenek bu yüzden bizler için çok kritik.

Yetenek kazanımı sürecinde belirli stratejiniz var mı?
Bahseder misin?

Yetenek kazanımı stratejisi içeriden başlar. İçeride çalışanlar 
mutluysa yetenek kendi gelir. Yetenek yeteneği çeker. Bu yüzden 
stratejimiz mutlu ve keyifle çalışanlar üzerine kurulu. 

Ocak 2020’de Mutlubiev’e başladım, burada İK departmanını 
sıfırdan kuruyorum. 

“İçeride
çalışanlar mutluysa 
yetenek kendi gelir.

Yetenek yeteneği
çeker.”



Yetenek Kazanımı sürecinde “çalışan deneyimi” bizim için öncelikli. 
Bu süreç işveren marka algısı yaratmakla başlıyor. Adaya 
ulaştığımız mailden, çalışanın içeride ne hissettiğine ve dışarıya ne 
yansıttığına, yaptığımız iş görüşmesinden, ilk iş gününe kadar 
birçok alana uzanıyor. Network ile gelen ve içeriden yönlendirilen, 
referanslı adaylar bizim için çok kıymetli. Bu, en çok 
yararlandığımız yöntem. LinkedIn de bizim için önemli bir 
platform. Burayı İK olarak ben, Tayga (CEO) ve yöneticilerimiz aktif 
olarak kullanıyoruz. Var olan networkümüz üzerinden 
yeteneğe ulaşıyoruz ya da yetenek bize ulaşıyor. 
Burası ve diğer iş/sosyal medya kanalları önemli 
çünkü özellikle gençler startup kurucularını artık 
bu platformlarda takip ediyor ve yine bu 
kanallardan onlarla iletişime geçiyor.

İletişimin başladığı andan ilk görüşmeye 
kadarki süreçte adayda oluşan ilk intiba 
bizim için önemli. Adayı süreçte birkaç kez 
yormamak için ilk görüşmeyi İK ve ilgili 
departmanla birlikte yapıyoruz. Adaylarımıza 
-özellikle giriş seviyesindekilere- vaka çalışması 
yaptırıyoruz ki bakış açısını görebilelim. Son olarak 
aday hangi seviyede olursa olsun mutlaka ekipten arkadaşlar ile 
tanıştırıyoruz. Ekip ruhu, ekip ile etkileşimi ve hem adayın hem 
de ekibin görüşleri bizim için çok değerli. Üst seviye pozisyonlar 
için adayı hem ekip hem de farklı departmanlardan yönetici 
arkadaşlar ile tanıştırıyoruz. Aynı süreçleri yurtdışı 
operasyonlarımız için de uyguluyoruz. Diğer ülkelerde de yetenek 
kazanımı/işe alım Türkiye’den yürütülüyor. Aradığımız yetenek ve 
istediğimiz yetkinlikler, özellikler net olunca kaynak olarak LinkedIn 
ve headhunting yine burada en büyük kaynağımız oluyor. 

2 kişilik Ürün Yönetimi departmanı, 1 direktör ve 1 yönetici 
seviyesinde çalışan ekibimizden direktörün ayrılması ile tek kişi 
kaldı. Yönetici olarak çalışan arkadaşımız  süreci çok güzel 
yönetiyordu. O kadar motive ve hevesliydi ki gidenin yerine 
direktör ararken arayışı durdurduk. Bu departmanı başka bir 
departman ile birleştirdik ve kişiye daha fazla sorumluluk verdik. 
Yetenek dediğimiz bir yandan da potansiyel demektir. Gereken 
zamanda ve yerde o potansiyel dışarı çıkarsa, fırsat verilirse güzel 

sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu arkadaşımız Aralık 2019’da bizde 
işe başlamıştı ve Temmuz 2020’de bu sorumlulukları 

almaya başladı. 

Potansiyeli yüksek, öğrenmeye, gelişime açık, 
sorumluluk almak isteyen, yerinde saymayan 
adaylar özellikle zor dönemlerde kendilerini 
daha çok gösteriyor. Yönetime, “siz benim 
arkamda durduğunuz sürece ben bunu 
yaparım, başarırım” diyen kişi ayrışıyor. Bu da 
süreci nasıl doğru kurguladığınızı gösteriyor. 

Şirketin yetkinlik seti, kültürü, doğru yetenek, 
doğru zaman ve etkili yetenek yönetimi bu bütünü 

oluşturuyor.

“Yönetime, 
-siz benim arkamda
durduğunuz sürece
ben bunu yaparım,
başarırım- diyen kişi

ayrışıyor.”

Yetenek kazanımı sürecini nasıl yürütüyorsunuz,
hangi yöntemleri tercih ediyorsunuz?

Yetenek olarak gördüğün/işe aldığın bir çalışan şirkette 
ne kadar sürede nasıl bir değer yarattı? Örnek verir misin? 
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